
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ, દેિાતજ ખાતે “મહિલા કૃષિ હદિસ”ની ઉજિણી 
  

 કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, દેિાતજ તથા જીલ્લા ખતેીિાડી અષિકારીશ્રીની 
કચેરી, ખેતીિાડી ખાત,ુ આણદંના સયંકુ્ત ઉપક્રમે મહિલા સશક્ક્તકરણ પખિાડીયા અંતર્ગત તા. 

૦૬.૦૮.૨૦૧૮, સોમિારના રોજ કે.િી.કે., દેિાતજ ખાતે “મહિલા કૃષિ હદિસ” ની ઉજિણી કરિામા ં

આિેલ જે અંતર્ગત ફળ અને શાકભાજીની મલૂ્યિષિિત બનાિટોનુ ંપ્રદશગન પણ યોજિામા ંઆિેલ. 
આ કાયગક્રમમા ં અલર્ અલર્ ર્ામના ૧૧૧ મહિલા ખડૂેતોએ ખબુ જ ઉત્સાિથી ભાર્ લીિેલ. 

કાયગક્રમની શરૂઆતમા ં કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્રના િહરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી ડો. જી.જી.પટેલ દ્વારા 

સિેનુ ંશાબ્દદક તથા પષુ્પગચુ્છથી સ્િાર્ત કયાગ બાદ પ્રસરં્ોચચત્ત ઉદબોિન કરિામા ંઆવ્ય ુજેમા ં
તેઓએ કૃષિમા ંમહિલાઓનો ફાળો, તેમની અર્ત્યતા તેમજ મહિલાઓની કોઠા સઝૂ દ્વારા પહરિારની 

આિક િિારિામા ં આર્િા પ્રદાન બાબતે ચચાગ કરી. ત્યારબાદ શ્રી બી.બી. સીસોદીયા, તાલકુા 

ષિકાસ અષિકારી, સોજીત્રા દ્વારા પ્રસરં્ોચચત્ત ઉદબોિન કરિામા ં આવ્ય.ુ ત્યારબાદ શ્રી મોિસીન 
સૈયદ, મદદનીશ ખતેી ષનયામક અને તાલકુા અમલીકરણ અષિકારીશ્રી, સોજીત્રા એ ખેતીિાડી 

ખાતાની સિાયલક્ષી યોજનાઓ ષિિે ચચાગ કરી. ડો. પકંજ ર્ાયકિાડ, િેટરનરી ઓફીસર, સોજીત્રા 

એ પશપુાલન ખાતાની સિાયલક્ષી યોજનાઓ ષિિેની માહિતી આપી. ત્યારબાદ ડો. એમ.એમ. 
ષત્રિેદી, મદદનીશ કુલસચચિ તેમજ પ્રાધ્યાપક અને િડાશ્રી, પશષુિજ્ઞાન ષિભાર્, બ.ં અ. કૃષિ 

મિાષિદ્યાલય, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં દ્વારા પશપુાલન થકી મહિલા સશક્ક્તકરણ ષિિય પરત્િે માર્ગદશગન 

આપયુ.ં ત્યારબાદ શ્રીમતી અમીતાબેન પરમાર, િૈજ્ઞાષનક (બાર્ાયત) કેષિકે, દેિાતજ એ મહિલાઓ 
બાર્ાયતી પાકોમા ં મલૂ્યિિગન તેમજ િરૂ ઉછેર થકી આષથિક ઉપાર્જન મેળિી શકે તે બાબતે 

જણાવ્ય.ુ  

 અંતે શ્રી જે. એચ. ભટ્ટ, િૈજ્ઞાષનક (હફશરીઝ) દ્વારા આભારષિષિ વ્યક્ત કરિામા ં આિી. 
ભોજન ષિરામ બાદ સિે બિનેોને ઔિષિય પાક કૌતકુાલય તેમજ નસગરીની મલુાકાત કરાિેલ. 

જેમા ં કીચન ર્ાડગન બનાિી ઘરની આસપાસ સ્િચ્છતા જાળિિા અંર્ે માર્ગદશગન આપિામા ં

આિેલ. કાયગક્રમનુ ં આયોજન તેમજ સફળ સચંાલન શ્રીમતી અમીતાબેન પરમાર, િૈજ્ઞાષનક 
(બાર્ાયત) તથા શ્રી સફગરાજ વ્િોરા, ષિસ્તરણ અષિકારી, સોજીત્રા દ્વારા  કરિામા ંઆિેલ. 

  

 



“મહિલા કષૃિ હદિસ” ની ઝાાંખીઓ 

  

પષુ્પગચુ્છથી સ્િાગત અષતથી ષિશેિ શ્રી નુાં ઉદબોધન 

  

તાલકુા ષિકાસ અષધકારીશ્રીનુાં ઉદબોધન િહરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રીનુાં ઉદબોધન 

   

તાલકુા અમલીકરણ અષધકારીશ્રી  દ્વારા માગગદશગન િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત) દ્વારા માગગદશગન  



 

  

િૈજ્ઞાષનક (હિશરીઝ) દ્વારા આભારષિષધ   પ્રદશગનની મલુાકાત 

  

નસગરીની મલુાકાત  ઔિષધય પાક કૌતકુાલયની મલુાકાત 


